ZÁPIS
Z 9. zasedání Studentské rady Univerzity Pardubice
konaného dne 25. 5. 2015
Přítomní členové SRUPa: Bronislav Gabryš, Petr Hermann, Vojtěch Janů, Martin Šanda,
Michael Vávra, Jan Voráček, Michaela Hýsková, Jan Kroupa
Omluveni: Helena Rajtrová, Rudolf Kupčík, Vít Blanař, Petra Pavlová, Markéta Kolínová,
Martina Líbalová, Karolína Jandová
Program zasedání:
1. Zahájení.
2. Schválení programu zasedání.
3. Program zasedání AS UPa dne 26. května 2015.
4. Informace z kolegia rektora dne 25. května 2015.
5. Informace ze schůzky s SKM dne 21. května 2015.
6. Informace z jednotlivých fakult, univerzity.
7. Podněty pro setkání s pror. Rýdlem.
8. Změny Jednacího řádu SRUPa.
9. Různé.
10. Závěr.
Na začátku zasedání bylo přítomno 5 členů SRUPa s volebním hlasem, jeden člen SRUPa
s poradním hlasem.
1. Zahájení.
Předseda SRUPa Martin Šanda přivítal přítomné členy a představil program zasedání, který
obdrželi již v pozvánce.
2. Schválení programu zasedání.
Členové SRUPa hlasovali o programu schůze. Program byl přijat následujícím počtem hlasů:
5 – 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
3. Program zasedání AS UPa dne 26. května 2015.
Členové SRUPa byli seznámeni s programem AS UPa, který proběhne 26. května 2015.
Důraz byl kladen hlavně na výroční zprávu, kterou členové UPa obdrželi e-mailem, a na
volbu předsednictva.
18:07 Přišli Michaela Hýsková a Jan Kroupa.
4. Informace z kolegia rektora dne 25. května 2015.
Členové SRUPa byli seznámeni s informacemi z kolegia rektora, které proběhlo 25. května
2015. Předseda SRUPa informoval zájmena o výročních zprávách, o hospodaření univerzity a
o operačních programech pro vědu a výzkum a nabídl, že zájemcům poskytne podrobnější
informace v podobě prezentací z kolegia rektora.
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5. Informace ze schůzky s SKM dne 21. května 2015.
Členové SRUPa byli informováni o schůzce s RNDr. Pavlem Ďurovecem, ředitelem Správy
kolejí a menzy. Mezi tématy této schůzky byla rekonstrukce kolejí, konkrétně pavilonu C a
drobnější úpravy v ostatních pavilonech, sjednocení ceny ubytování v garsoniérách v pavilonu
E a F a zvýšení ceny pro jednotlivce ubytovaných v těchto pavilonech, problematiky menzy a
snaha přesunout různorodé akce do větší vzdálenosti od kolejí, aby nebyli ubytovaní studenti
těmito akcemi rušeni. SKM také vyzvala členy SRUPa, aby se podíleli na přípravě kritérií pro
přijetí na koleje. Dále byla členy SRUPa, kteří se jednání zúčastnili, předána petice pro
znovuotevření bočních vchodů na kolejích.
6. Informace z jednotlivých fakult univerzity.
Členům SRUPa byly poskytnuty informace v podobě vytištěné prezentace z jednotlivých
fakult UPa k vlastnímu prostudování.
7. Podněty pro setkání s pror. Rýdlem.
Členové SRUPa byli vyzváni k předložení námětů pro odložené setkání s prorektorem pro
vzdělávání a záležitosti studentů prof. PhDr. Karlem Rýdlem, CSc. Vzhledem k tomu, že
nebyl vznešen žádný podnět, shodli se členové SRUPa na dalším odložení této schůzky do
doby, než se vyskytne záležitost spadající do kompetence prorektora pro vzdělávání a
záležitosti studentů nutná k osobnímu projednání.
8. Změny Jednacího řádu SRUPa.
Členové SRUPa byli seznámeni se změnami Jednacího řádu SRUPa a s jejich odůvodněním,
které dostali již předem e-mailem. Změny Jednacího řádu SRUPa byly přijaty následujícím
počtem hlasů: 7 – 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
9. Různé.
a) Předseda SRUPa Martin Šanda ohlásil svoji rezignaci na post předsedy SRUPa ke konci
AR 2014/2015 a zhodnotil svoji působení ve SRUPa. Zároveň nabídl svou pomoc při
předání funkce novému předsedovi.
b) Členové SRUPa byli pozváni na akci Rozloučení s akademickým rokem pořádanou
SRUPa.
c) Členové SRUPa byli informováni o případu studentky KVV obviněné z plagiátorství,
která se s žádostí o pomoc obrátila na SRUPa.
10. Závěr.
Předseda se rozloučil a pozval všechny členy SRUPa na neformální setkání.
Vojtěch Janů
t.č. tajemník SRUPa
Martin Šanda
t.č. předseda SRUPa
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